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لبرز
ا

ج:  امام جمعه کر
جبهه استکبار برای تسلط بر کشورهای اسالمی تالش می کند
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بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی؛ 
میراث فرهنگی، رد پای انسان در طول تاریخ

4   Wednesday, 11,2022  | 6210 4 صفحــه | ســال بیســت و دوم - شــماره   | 1443 9  شــوال   |    | 1401 21  اردیبهشــت  چهارشــنبه 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان البرز شهروندان البرزی را برای مشارکت 
در ساخت سرپناه برای محرومان به یاری طلبید. 

به گزارش خبرنگار جام جم البرز روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و  بخشیدن  منظورسرعت  به  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  انتشار  با  البرز  استان 
البرز  کم درامد و محرومان در استان  اقشار  کردن  دار  تهیه سرپناه و خانه 
،شهروندان کرجی می توانند هدایای نقدی خود را به حساب 100 امام خمینی 

)ره( در هریک از شعب بانک ملی واریز کنند.
دفتر  به  توانند  می  نقدی  غیر  هدایای  دادن  برای  مردم  و  خیرین  همچنین 
مسکن  بنیاد  در  مستقر  )ره(  خمینی  امام   100 حساب  مردمی  مشارکتهای 

انقالب اسالمی استان البرز مراجعه کنند.
یز به شماره کارت 6037-9911-9951-4120 وار

شماره سیبای بانک ملی  0110011001005
شماره شبا 600170000000110011001005

شماره  به  را  پرداختی  وجوه  تصویر  توانند  می  عزیز  شهروندان  همچنین 
تلفن 09207094100 ارسال کنند.

یم سقفی برای محرومان بساز

مسئول فنی و موسس داروخانه دکتر نظری اعالم کرد:

لوازم بهداشتی و بیش از  250 داروی 
3تخصصی  در داروخانه دکتر نظری

ح "امنیت غذایی"  طر
 دانش آموز ان مناطق

 محروم احیا شد

ج:  جام جم البرز گزارش می دهد:وزیر آموزش و پرورش در کر

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد:
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برنامه های هفته سالمت در محروم ترین  
استان  همگام با استانداردهای بهداشتی

داروسازان که به آنها مسئول فنی داروخانه نیز گفته می شود، 
همواره در داروخانه حضور دارنــد و چگونگی مصرف دارو، 
عوارض جانبی و موارد دیگر را برای بیماران توضیح می دهند. همچنین 

آنها می توانند در صورت مشاهده...   

وزیــر آمــوزش و پــرورش با هدف اجرایی کردن 
ح تغذیه رایگان ویژه دانش آموزان و بررسی  طر
مشکالت آموزش و پرورش امروز وارد استان البرز شد.

ح باغ دانش آموزان  ، یوسف نوری گفت: طر به گزارش جام جم البرز
از مهر سال 1401 برای بیش از سه میلیون دانش آموز اجرا 

ح باغ ...  می شود.وی افزود: برای اجرای طر

، رئیس شورای اسالمی شهر  به گزارش جام جم البرز
ج ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید  کر
سعید فطر و گرامیداشت روز کارگر گفت: در این ماه 
ج به ویژه  "کارگران پرتالش"  کارکنان خدوم و شریف شهرداری کر
به عنوان خدمتگزار با زبان روزه صادقانه تالش کردند تا به بهترین 

شکل پاسخگوی شهروندان در امور شهری...  

 منتخبی از فعالیت های 
شورای اسالمی و شهرداری 

ج کالنشهر کر
همکاری بنیاد  نخبگان
 و روزنامه  جام جم  البرز

 در سال گرامیداشت تولید، دانش
 بنیان و اشتغال آفرین منعقد شد:

محمد تقی حسنی گرده کوهی، سرپرست روزنامه جام جم البرز با پیامی اولین  سالگرد درگذشت مرحوم »حاج 
عباس غیاثی« برادر شهیدان فتح اهلل، عبداهلل و یداهلل غیاثی را تسلیت گفت.

به گزارش جام جم البرز، سرپرست روزنامه جام جم البرز اولین سالگرد درگذشت  مرحوم »حاج عباس غیاثی« خادم 
الشهداء و برادر شهیدان فتح اهلل، عبداهلل و یداهلل غیاثی را به خاندان ایشان تسلیت گفت. در بخشی از این پیام 
آمده است: مرحوم غیاثی پدری واالمقام که در راه رضای معبود و در راه خدمت به شهدا و خانواده های آن ها لحظه 
ای دریغ نکرد و باالخره ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش  شتافت. به روح این سفر کرده به ملکوت 

و ارواح تابناک برادران  شهیدش درود می فرستیم.
الزم به یادآوری است که مراسم اولین سالگرد مرحوم حاج عباس غیاثی روز جمعه 1401/2/23از ساعت 17الی 

ج برگزار می گردد.  18/30در حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه کر

پیام تسلیت دفتر سرپرستی روزنامه جام جم البرز 
به مناسبت اولین  سالگرد درگذشت حاج عباس غیاثی 

: ز لبر ا ن  ســتا ا ف  صنــا ا ق  تــا ا ئیس  :ر ز لبر ا ن  ســتا ا ف  صنــا ا ق  تــا ا ئیس  ر

قیمت نان های سنتی  هیچ قیمت نان های سنتی  هیچ 
تغییری نخواهد داشت تغییری نخواهد داشت 

هـا ویــژه 
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جبهه  امروز  گفت:  ج  کر جمعه  امام  و  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کشورهای  بر  تسلط  برای  مختلف  روش های  از  استفاده  با  استکباری 
آفتی بزرگ برای  اسالمی تالش می کند و در این بخش اعتماد به دشمن 

جهان اسالم است.
، آیت اهلل »سیدمحمد مهدی حسینی همدانی « در  به گزارش جام جم البرز

ج گفت: اگر امروز بیایم به جهان اسالم و دشمنان  خطبه های نماز جمعه کر
آن  مورد توجه قرار دهیم  متوجه می شویم جریانی برای مدیریت  مقابل 
اقتصادی، سیاسی،  با قدرت  این جریان   ادامه داد:  آن تالش دارد.وی  بر 
رسانه ای ، نظامی ، تهدید و تحریم و کمک از عوامل داخلی بی خاصیت  برای 
تسلط بر کشور های اسالمی تالش می کند. آیت اهلل حسینی همدانی گفت: 

جبهه استکباری برای رسیدن به مقصود خود انواع حیل را به کار می برد که 
تنها  راه مقابله با این جبهه مقاومت است.

اعتماد  دشمن  به  هرگزنباید  ما  این که  بیان  با  همدانی  حسینی  آیت اهلل 
داشته باشیم، گفت:  حضرت علی )ع (می فرماید کوچک شمردن دشمن 

آفت برای قوام است که سردار سلیمانی در این جبهه به خوبی عمل کرد.

چهارشنبه       21  اردیبهشت    1401   شماره 6210
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
جبهه استکبار برای تسلط بر کشورهای اسالمی تالش می کند اجتماعی اجتماعی

خبر
مشاوران حقوقی جام جم البرز

خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  ــ ــم ــ ش
مــشــکــالت حــقــوقــی 
را  و قـــضـــایـــی  خــــود 
ــه جــام جــم  ــامـ ــا روزنـ ب
مـــیـــان  در   الــــــبــــــرز 
مسئول  بـــگـــذاریـــد. 
پـــاســـخ  و  پــــرســــش 
مـــــــــــشـــــــــــکـــــــــــالت 
قــضــایــی  و  ــی  ــوق ــق ح
ــم  ــی بــــــه وســــیــــلــــه ت

و  هفته  هر  می توانند  خــود  مجرب  کارشناسی 
پاسخ شما  ســئــوال هــای  بــه  ستون  همین   در 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم  دهــنــد.    
شده به سئوال، صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مــراجــع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
ذکر نواقص خودرو در مبایعه نامه 

در خرید و فروش خودروهای کارکرده به جهت 
احتمال وجود نواقص و ایراد، باید تمامی نواقص 
و ایرادات در مبایعه نامه به صراحت قید گردد. و 
ذکر جمالتی همانند: »خریدار از کم و کیف خودرو 
مطلع گردید.« یا »خودرو به رویت خریدار رسید« 
یا اعالن شفاهی وجود نواقص و ایرادات خودرو 

به خریدار کافی نمی باشد.
در  مــوجــود  پــرونــده هــای  از  قابل توجهی  تــعــداد 
مراجع قضایی اختصاص به چنین دعاویی دارد. 
بنابراین در صورتی که ایرادات و نواقص خودرو 
به   نمی تواند 

ً
بعدا قــرارداد ذکر شود، خریدار  در 

دلیل وجود همان نواقص و ایــرادات ذکر شده 
در مبایعه نامه، ادعــای فسخ قــرارداد یا مطالبه 

خسارت به دلیل نقص در خودرو نماید.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

گردشگری سالمت،  کشاورزی 
و ورزشی در البرز رونق می گیرد

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دستی البرز گفت: گردشگری سالمت، کشاورزی 
با توجه به ظرفیت های موجود در این  و ورزشی 

استان رونق می گیرد.
گفت:  البرز، فریدون محمدی  گزارش جام جم  به 
پیام  و  )ره(  خمینی  امام  فرودگاه های  به  نزدیکی 
گسترده،  کلینیکی  و  درمانی  مراکز  وجود  البرز، 
داشتن آب و هوای مناسب و جاذبه های علمی و 
کشاورزی موجب شده تا استان البرز از موقعیت 
مناسبی برای تقویت گردشگری در این بخش ها 
برخوردار باشد. وی افزود: در زمان حاضر ظرفیت 
باید  و  است  باال  البرز  در  سالمت  گردشگری 
نهایت  درمانی  گردشگر  برای  ظرفیت  این  از 
اکنون  داشت:  بیان  محمدی  برد.  را  استفاده 
عملیات ساخت یک مجموعه درمانی و کلینیکی 
البرز  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   9۵ با  گسترده 
کرد:  تصریح  محمدی  است.   اقدام  دست  در 
پیست های  مانند  ورزشی  مجموعه های  وجود 
را  امکان  این  متعدد  ورزشی  مکان های  و  اسکی 
فراهم  البرز  در  سالمت  گردشگری  توسعه  برای 
البرز  استان  در  ما  رویکرد  افزود:  وی  است.  کرده 
شامل  که  است  سالمت  دهکده های  ایجاد 
اقامتی، کلینیک، پاراکلینیک درمانی، آب درمانی، 
برای  لجن درمانی و پیست های مختلف ورزشی 
است.محمدی  استان  دراین  گردشگری  تقویت 
ع گل در البرز از جمله پارک  یادآور شد: وجود مزار
گل های پارک شهید چمران کرج و مجموعه گل 
محمدی ساوجبالغ با حدود 40 هکتار وسعت از 

ظرفیت های مهم گردشگری این استان است.

در  البرز  استان  اصناف   اتاق  رئیس  حصاری  بهروز   
نانوایی های  بر  نظارت  گفت:  البرز  جام جم  با  گفتگو 
استان برای پیشگیری از تخلفاتی مانند کم فروشی 

و گرانفروشی تشدید شده است. 
قیمت  این که  بیان  با  حصاری،  جم  جام  گزارش  به 
پایان سال هیچ تغییری نخواهد  تا  نان های سنتی  
داشت افزود: قیمت آرد نانوایی ها هیچگونه تغییری 
برخورد  نان  قیمت  افزایش  هرگونه  با  و  نداشته 

می شود.
هفته  در  کرد:  اضافه  البرز  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس 
البرز  استان  نانوایی  صنفی  واحد   7۵ از  بیش  جاری 

و  اصناف  اتاق  بازرسی  معاونت  بازرسان  توسط 
اتحادیه نانوایان بازدید شده است.

حصاری با بیان این که بازرسان اتاق اصناف با هرگونه 
عدم  و  قیمت  ج  در عدم  و  فروشی  کم  گرانفروشی، 
برخورد  شدت  به  بهداشتی  دستورالعمل  رعایت 
ح ویژه نظارت بر نانوایی ها به  می کنند تصریح کرد: طر
شدت افزایش یافته و بازرسان بر رعایت بهداشت 
خ های  نر رعایت  و  وزن  کیفیت،  محیط،  و  فردی 
ارزیابی  مورد  نانوایی ها،  متصدیان  توسط  مصوب، 
استان  اصناف  اتاق  رئیس  می گیرند.  قرار  بازرسان 
واحدهای  نانهای  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  البرز 

هماهنگی  با  گفت:  فانتزی  نانهای  و  صنعتی 
استانداری البرز و برگزاری جلسات کارشناسی ظرف 
آینده قیمت نان های فانتزی اعالم خواهد  چند روز 
شد. حصاری افزود: قاچاق آرد به کشورهای همسایه 
گندم   جهانی  قیمتهای  افزایش  و  اوکراین  جنگ  و 
موجب  تغییر رویه دولت  در بحث نان شده است 
مشاهده  صورت  در  شهروندان  کرد:  تصریح  وی   .
فروشی،  گران  یا  فروشی  کم  شامل  تخلف  موارد 
مراتب را از طریق شماره تماس ۳۶117 اتاق اصناف 
ونظارت  بازرسی  واحد  بازرسان  به  البرز  استان  مرکز 

اصناف البرز اطالع دهند.
هزار  سه  حدود  البرز  استان  استک  یادآوری  به  الزم 

واحد نانوایی دارد.

: رئیس اتاق اصناف استان البرز

قیمت نان های سنتی  هیچ تغییری نخواهد داشت 

ح تغذیه رایگان  وزیر آموزش و پرورش با هدف اجرایی کردن طر
ویژه دانش آموزان و بررسی مشکالت آموزش و پرورش امروز وارد 

استان البرز شد.
ح باغ دانش آموزان  به گزارش جام جم البرز، یوسف نوری گفت: طر
اجرا  دانش آموز  میلیون  سه  از  بیش  برای   1401 سال  مهر  از 
ح باغ دانش آموزان حدود هزار و  می شود.وی افزود: برای اجرای طر
100 میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شده است. او گفت: 
آموزشی،  زیرساخت های  بخش  در  پرورش  و  آموزش  مشکالت 

پرورشی، ورزشی و کمبود نیروی انسانی را مورد بررسی است.

محمد  الری  اسدی  مدرسه  در  آموزی  دانش  رایگان  تغذیه  ح  طر
ج آغاز شد و در این  شهر در حوزه آموزش و پرورش ناحیه سه کر
ج زیر پوشش  ح 97 مدرسه البرز در نواحی یک، سه و چهار کر طر
کم  مدارس  از  تعدادی  نیز  گرفتند.بزودی  قرار  رایگان  تغذیه 

ح می پیوندند. ج به این طر برخوردار آموزش و پرورش ناحیه 2 کر
دانش  دربین  ح  طر این  قالب  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آموزان مدارس کم برخوردار به مدت 10 وعده بسته غذایی رایگان 
توزیع  می باشد،  گردو  و  خرما  شده،  غنی  نان  و  شیر  شامل  که 
کامل  و  ایمن  غذایی  وعده  با  بسته  یک  ح،  طر این  در  می شود. 
برای دانش آموزان مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهر های 

مناطق محروم کشور پیش بینی شده است.
سال  بودجه  قانون  اعتبارات  محل  از  ح  طر این  اعتبار  از  بخشی 
1401 و باقی مانده آن نیز با همراهی خیران و ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( اجرا می شود.بر اساس گفته مسئوالن آموزش 
آهن و 7۵ درصد  با فقر  و پرورش ۳۵ درصد دانش آموزان دختر 
ح باغ دانش آموزان از  نیز کمبود ویتامین D دارند که در قالب طر
طریق مکمل یاری آهن و ویتامین D این کمبودهاتا حدی جبران 

خواهد شد.

ج:  وزیر آموزش و پرورش در کر

ح "امنیت غذایی" دانش آموز ان مناطق محروم احیا شد رئیس کل دادگستری البرز گفت: یکی از مهم ترین علل ارتکاب برخی از جرایم نظیر طر
سرقت و مواد مخدر، بیکاری و یا فقدان شغل ثابت است.

به گزارش جام جم البرز، فاضلی هریکندی گفت: یکی از مهمترین علل ارتکاب 
برخی از جرائم نظیر سرقت و مواد مخدر، بیکاری و یا فقدان شغل ثابت است 
آموزی و اشتغال زندانیان در دوران تحمل  و فراهم کردن شرایطی جهت حرفه 
حبس و نیز تداوم آن پس از اتمام دوره محکومیت، موجب بازاجتماعی شدن 

محکوم و جلوگیری از تکرار جرم خواهد شد.
وی افزود: در سال 1401 به دنبال توسعه اشتغال مددجویان هستیم، به نحوی که 
توسعه اشتغال داخل زندان برای مددجویانی که محکومیت های سنگین دارند و 
یا امکان تودیع وثیقه ندارند و اشتغال خارج از زندان برای مددجویان دارای جرایم 
سبک از برنامه های عملیاتی سال جاری دادگستری کل استان است. او گفت: با 
استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و اعالم تمایل و همکاری خوب جمعی از 
فعاالن اقتصادی استان، در اولین گام به زودی حدود 200 نفر از مددجویانی که 
دوران حبس خود را تحمل می کنند به کارخانجات و شرکت های تولیدی خارج از 
زندان جهت اشتغال معرفی و در آنجا مشغول به کار خواهند شد و برنامه ریزی 
و هماهنگی الزم نیز برای تداوم اشتغال آن ها پس از اتمام دوران محکومیت در 
همان واحد های تولیدی صورت گرفته است. به گفته فاضلی هریکندی: توسعه 
ظرفیت اشتغال داخل زندان نیز از برنامه های دادگستری کل استان است و در 
این زمینه اقداماتی صورت گرفته تا در ماه های آتی با رفع مشکالت موجود، تعداد 

بیشتری در این کارگاه ها مشغول به کار شوند.

ــالب در  ــ ــق ــ رهـــبـــر مــعــظــم ان
دیــــــــــدار اخــــیــــر بـــــا جــمــعــی 
نــتــیــجــه  ــان،  ــ ــوی ــــشــــجــ دان از 
را  مـــطـــالـــبـــه گـــری صـــحـــیـــح 
آرمــان هــا  ضـــــرورِی  تفکیک 
ضــعــیــف  عـــمـــلـــکـــرد هـــای  از 
بــرخــی مــدیــران دانــســتــنــد و 
شما  "مطالبه گری  فرمودند: 
بـــه گـــونـــه ای بــاشــد کـــه هم 
و  مسائل  صــــورِت  بــیــان  در 
راه حل ها،  ارائــه  مقام  در  هم 
ج  ــرض، مخر ــغ ــا دشــمــن م ب

مشترک پیدا نکنید".
دو  له  معظم  فرمایشات  در 
دارد:  ــود  وجـ اســاســی   نکته 
از  آرمــــــان هــــــا  تــفــکــیــک  ا- 

عـــمـــلـــکـــرد ضـــعـــیـــف بــرخــی 
مدیران. 2- در بیان مسائل 
دشمن  با  حل ها  راه  ــه  ارائ و 
ج مشترک پیدا  مغرض، مخر

نکنید.
   9 مــاه از شــروع کــار دولت 
ــا از  ــ ســیــزدهــم مــــی گــــذرد ام
ــا خـــبـــری  ــمـــت هـ ــیـ ثــــبــــات قـ
از  بخشی  چند  هــر  نیست، 
گرانی ها متاثر از اوضاع نا آرام 
ولی  اســت  جهان  و  منطقه 
دولت  اختیار  در  بــازار  نبض 
به  مــی رود  آن  بیم  و  نیست 
جای مهار گرانی، گرانی بیش 
کشور  ســرنــوشــت  پــیــش  از 
اکثریت  اکــنــون  بــزنــد،  رقــم  را 
بی  سفره های  ســر  بــر  مــردم 
مایحتاج  و  می نشینند  رمق 
روزانـــــه   ، بـــــــازار در  ــی  ــوم ــم ع
و  دارد  قــیــمــت  ــــش  ــزایـ ــ افـ
و  معیشت  سختی  موجب 
شرمندگی نان آور خانواده ها 

شده است!
علیرغم وعده های انتخاباتی 
؛ عـــوامـــل  ــور ــهـ ــمـ رئـــیـــس جـ

ــت  ــدد دســــت بـــه دس ــع ــت م
را  ــردم  مـ اکــنــون  و  داده  هــم 
بــا پــدیــده شــوم گــرانــی روبــرو 
دولت  امتیازات  ساخته اند. 
است،  فـــراوان  رئیسی  آقــای 
با  ــوان و  ــ کــابــیــنــه جـ ــنــد  مــان
بـــرای خدمت،  انــگــیــزه قــوی 
بــی وقــفــه و شبانه و  تــالش 
پــایــکــار  و  صــحــنــه  در  روزی، 
معیشت  ــه  دغـــدغـ بـــــودن، 
ــن، پــاکــدســتــی  ــتـ مــــردم داشـ
دولــت مــردان و باالخره این 
ــره  ــاط ــه هــــدف دولــــــت، خ کـ
خوش خدمت از خود بجای 

گذاشتن است.
ویـــژگـــی هـــا  ایـــــن  کـــنـــار  در   
نیز  ضعف  نقاط  و  کاستی ها 
مانند  دارد،  وجود  دولت  در 
ــران ضعیف  ــدیـ مـ ــه؛  کــ ایــــن 
قبلی ابقاء و در انتصاب ها از 
استفاده  تجربه  کم  مدیران 
شده، دستگاه های نظارتی از 
ظرفیت های قانونی استفاده 
نمی کنند و با تروریست هاى 
ــورد جــدی  ــ ــرخ ــ ــادى ب ــتـــصـ اقـ

این ها  و...  نمی گیرد  صــورت 
کارنامه منفی دولت است.

از ســویــی بـــه گــفــتــه رئــیــس 
ارزی  آمـــدهـــای  در   ، جــمــهــور
از فــــروش نــفــت و  حــاصــل 
فـــــرآورده هـــــای نــفــتــی قــابــل 
اخــیــر  دوره  چــنــد  بـــا  ــاس  ــی ق
ــراد  ــ اف کــابــیــنــه  در  نــیــســت، 
نـــظـــر و  تـــجـــربـــه و  صـــاحـــب 
مدعی در مسایل اقتصادی، 
وجود دارند و مهم تر این که 
بــا دولـــت و  مجلس هــمــراه 
آماده همکاری با قوه مجریه 
است و در هیچ دوره ای این 
سه  قـــوای  بــیــن  هماهنگی 
نداشته،  وجــود  کشور  گانه 
ــا بــــازهــــم گــــرانــــی لــجــام  ــ ــ ام
می تازد؟  مهابا  بی  گسیخته 
اجتماعی  معضل  ایــن  جــدا 
بــه بررسی  نــیــاز  اقــتــصــادى  و 
بیطرفانه  و  دقیق  واکــاوی  و 
دارد.بـــــــــا هـــمـــه جــنــبــه هــای 
کـــه در ایــــن دولـــت  مــثــبــتــی 
انــتــقــاد  از  نــبــایــد  شــاهــدیــم، 
مشکالت  ــردن  کـ گــوشــزد  و 

خـــودداری کــرد، زیــرا تذکر به 
رشد  موجب  مـــردان  ــت  دول
خدمات مفید و کمتر شدن 
چند  هر  می گردد.  کاستی ها 
خط قرمز انتقادها همنوایی 
بـــا دشــمــنــان اســـت و بــایــد 
به  انتقادها دلسوزانه و  نوع 
انقالب  معظم  رهبر  فرموده 
ــه بـــهـــبـــود رونــــــد خــدمــت  ــ ب
کمک کند، نه این که اهداف 
دشــمــنــان نــظــام دنــبــال و با 
ج  ــع مــغــرضــیــن مــخــر ــواضـ مـ

مشترک پیدا کند.
لذا دلسوزانه و خیرخواهانه 
بــایــد عــمــلــکــرد دولــــت نقد 
ــع مــوانــع بهتر  ــود تــا بــه رف ش
تـــوجـــه شـــــود و  ــر  ــت ــیــش ب و 
دکتر  آقــای  جناب  دوســتــان 
خیرخواهی ها  این  از  رئیسی 
آزرده خاطر نگردند و بگذارند 
دلسوزانه  انــقــالب  فــرزنــدان 
تا  بــگــویــنــد  را  نـــارســـایـــی هـــا 
بــا کینه  دشــمــنــان مــغــرض 

ورزی سیاه نمایی نکنند.

ج مشترک یادداشتمخــر

 محمد حسین
 روحی یزدی

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد استان البرز با اشاره به استقرار بیش 
از 2 هزار واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان گفت: پیوند صنعت و ورزش و 
حمایت بخش خصوصی موجب شده تا امروز شاهد ارتقای ورزش اشتهارد و معرفی 

استعداد های بیشتری باشیم. به گزارش جام جم البرز؛کامران ظهیری گفت: تاکنون 
حدود 17 هیات ورزشی صنعتگران در شهرستان اشتهارد شکل گرفته است و با 
وجود چنین ظرفیتی شاهد هستیم که ورزش اشتهارد در مسیر رو به جلویی قرار 
رشته های  از  ما  شدگان  بیمه  تعداد  هندبال  جمله  از  رشته ها  از  برخی  در  و  گرفته 

پرطرفداری مانند فوتبال نیز بیشتر است.
او با بیان این که سرانه ورزشی شهرستان اشتهارد 2 برابر البرز است، تصریح کرد: با 
تعامل ادارات دولتی و بخش خصوصی حدود یک و نیم متر مربع سرانه ورزشی این 

شهرستان است.
او ادامه داد: برای ارتقای ورزش این شهرستان تمام توان خود را به کار بسته ایم تا 
از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و در این راه نیز تاکنون موفق عمل کرده ایم. 
اشتهارد در استان البرز با بهره مندی از ظرفیتی از جمله بزرگ ترین شهرک صنعتی 
کشور با حدود 2 هزار واحد تولیدی و صنعتی به عنوان یکی از مهم ترین قطب های 
شناور  جمعیت  با  اشتهارد  شهرستان  است.  مطرح  کشور  و  استان  این  صنعتی 

حدود 7۵ هزار نفری در 70 کیلومتری جنوب غربی کرج مرکز استان البرز قرار دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان اشتهارد:

پیوند صنعت و ورزش موجب ارتقای ورزش می شود
تحت  که  فردی  دستگیری  از  البرز  انتظامی  فرمانده 
پروژه های  در  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  عنوان 
مسکونی ۶ هزار میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری 

کرده بود در این استان خبر داد.
به گزارش جام جم البرز؛ سردار عباسعلی محمدیان 
گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر کالهبرداری گسترده 
توسط فردی در استان البرز موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
او افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که فرد متهم 
مختلف  ترفند های  با  افراد  اعتماد  جلب  و  اغفال  با 
واحد های  تحویل  و  گذاری  سرمایه  عنوان  تحت 
مبالغ  اخذ  به  مبادرت  مشخص  موعد  در  مسکونی 
البرز  انتظامی  است.فرمانده  کرده  مردم  از  فراوانی 

اضافه کرد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد متهم 
مسکونی  پروژه   12 قالب  در  کالهبرداری  به  اقدام 
پلیسی  پیچیده  اقدامات  انجام  با  که  است  کرده 
توسط مامورین، متهم شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.
او خاطرنشان کرد: متهم قصد خروج از کشور را داشت 
و  به موقع پلیس دستگیر  اقدام  با  که خوشبختانه 
تاکنون ۳00 نفر از مالباختگان و شاکیان در این رابطه 
از  دیگری  بخش  در  شده اند. محمدیان  شناسایی 
سخنان خود از دستگیری سارق مسلح منزل در کمتر 

از 24 ساعت در شهرستان فردیس خبر داد.
او گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طال و جواهرات از 
یک منزل مسکونی به صورت مسلحانه در شهرستان 

فردیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل 
کالنتری 11 مرکزی این شهرستان قرار گرفت.

محمدیان افزود: در ادامه تیمی از عوامل مجرب یگان 
مذکور با حضور در محل سرقت و با انجام تحقیقات 
اولیه دریافتند، سارق با تهدید دختر مالک ساختمان 
از  و  سرقت  را  اسناد  و  طال  مقادیری  کمری،  سالح  با 
البرز  انتظامی  فرمانده  است.  شده  متواری  محل 
یادآورشد: نیرو های پلیس در تحقیقات تکمیلی موفق 
به شناسایی سارق شده و در یک عملیات غافلگیرانه 
در  کمری  کلت  کشف  و  سارق  دستگیری  به  موفق 

کم تر از 24 ساعت شدند.
محمدیان افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری کالهبردار و سارق مسلح در البرز

جــوان  نخبگان  نقش  همایش  در 
با  کــه  انــقــالب اســالمــی  گـــام دوم  در 
البرز  اســتــان  نخبگان  بنیاد  همت 
خوارزمی  دانشگاه  ج  کــر پردیس  در 
نظیف  طـــحـــان  ــادی  ــ ــد، ه ــ ش ــزار  ــرگــ ــ ب
گفت:  نگهبان  شـــورای  سخنگوی 
مقام معظم رهبری بیانیه ای را برای 
گام دوم انقالب مرقوم و صادر کردند 
تــحــقــق تمدن  آن  نــهــایــی  نــقــطــه  ــه  ک
نوین اسالمی و ظهور حضرت حجت 

)عج( می باشد.
به  نظیف    ، الــبــرز جام جم  گــزارش  به 
ــام دوم  اهــمــیــت و تــحــقــق بــیــانــیــه گـ
افــزود:  و  کــرد  اشــاره  اسالمی  انقالب 
بیانیه  ایــن  اهمیت  وجــه  نخستین 
آن  آینده  و  اسالمی  انقالب  اهمیت 

بوده که بسیار مهم است.

بیان  بــا  نگهبان  شـــورای  سخنگوی 
این که پیروزی انقالب اسالمی  ایران 
هدف  با  )ره(  خمینی  امام  رهبری  به 
اجرای احکام اسالم بود تصریح کرد: 
آرزو پــشــت ایـــن انــقــالب  یــک تــاریــخ 
از  ــادی  ــ زیـ خـــون هـــای  و  دارد  ــود  ــ وج
آرمان  انسانهای ارزشمند در راه این 

به زمین ریخته شده است.
نبیونی،  محمد  هــمــایــش   ایـــن  در 
البرز  اســتــان  نخبگان  بنیاد  رئــیــس 
در  الــبــرز   ایــن کــه  استان  بیان  با  نیز 
زمینه تعداد نخبگان در مرتبه چهارم 
کشور است ، اظهار داشت : اجتماع 
بخش  سه  در  البرز  استان  نخبگان 
و  بــرتــر  اســتــعــدادهــای  مستعدین، 

سرآمدان شناسایی شده اند.
معاون  مــوحــد  صـــادق  محمد  سید 

نخبگان  مــلــی  بــنــیــاد  ــازان  ــنـــده سـ آیـ
گفت:  مبسوطی  سخنرانی  طــی  هــم 
بــه شعار  تــوجــه  بــا  ــال جــدیــد  در سـ
از  بیش  جــذب  موضوعیت  و  ســال 
کارگیری  به  و  جذب  مساله  گذشته، 
افـــراد بــا اســتــعــداد، آیــنــده ســـازان و 
دارای  افراد  و  برتر  آموختگان  دانش 
تخصص های ویژه در دستور کار قرار 

گرفته است.
جایگاه  تبیین  و  جایگاه  افــزود:  وی 
به  نخبگان  اجتماع  و  نخبگان  نظام 
که  هستند  ــی  ــان واژگ مشخص  ــور  ط
خیلی دقیق در سند راهبردی کشور 
در امور نخبگان به آن پرداخته شده 
در  بــرتــر  آموختگان  دانـــش  جــذب  و 

دستور کار قرار گرفته است.
ــی،  ــن هــمــایــش عــبــاســعــلــی زالـ در ایـ

استاد  سابق،  کــشــاورزی  جهاد  وزیــر 
بــرگــزیــده جــایــزه علمی  و  دانــشــگــاه 
نخبگان  ملی  بنیاد  طباطبایی  عالمه 
هــم بــا بــیــان ایــن کــه  اگــر زمینه های 
به  انــقــالب  دوم  ــام  گ بیانیه  اجــرایــی 
خوبی فراهم شود تمامی مشکالتی 
که ملت ما از گذشته داشتند برطرف 
گــام دوم  کـــرد:  خــواهــد شــد، تصریح 
مردم  بیشتر  بیداری  موجب  انقالب 

در سایر کشورها خواهد شد.
ــال  ایــــن گـــــزارش حــاکــی اســــت درحــ
در  ــوان  ج میلیون   ۳۶ ــدود  ح حاضر 
آنها  از  میلیون   14 کــه  داریـــم  کشور 
سطوح  در  کـــرده  تحصیل  جـــوانـــان 

باالی علمی هستند. 
ــد  درص ــک  ی ایــــران  کــشــور  جمعیت 

جمعیت جهان است.

 سخنگوی شورای نگهبان:

نقطه نهایی بیانیه گام دوم انقالب تحقق تمدن نوین اسالمی است

 200 زندانی در کارخانه های البرز 
مشغول  به کار می شوند

 دکترعباسعلی زالی دکترمحمد نبیونی دکتر هادی طحان نظیف دکترسید محمد صادق موحد



ــزاری جـــشـــنـــواره دانـــایـــی  ــ ــرگ ــ ب
توانایی در مدارس البرز

البرز  در  توانایی  دانایی  جشنواره  استانی  مرحله 
دانا،  خانواده  شعار"  با  آموز  دانش  شرکت ۳۸0  با 
صدوقی  شهید  هنرستان  در   " توانا  آموز  دانش 

آموزش و پرورش ناحیه سه کرج برگزار شد.
به گزارش جام جم البرز؛ معاون پرورشی و فرهنگی 
آیین  در  امروز  البرز  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
این  اول  مرحله  در  گفت:  جشنواره  این  افتتاح 
آموز  دانش   700 و  هزار  پنج  مسابقات  از  دوره 
شرکت کردند.فتح اللهی گفت: البرز برای نخستین 
در  آموزان  دانش  شرکت  تسهیل  منظور  به  بار 
 مسابقه کتابخوانی مجازی به نشانی الکترونیکی

 http://azmoon.albmedu.ir/main را با همکاری 
و پرورش استان در بستر  آموزش  اداره سنجش 
شاد طراحی و اجرایی کرد.او بیان داشت: در مرحله 
الکترونیکی  درگاه  به  اتصال  با  آموزان  دانش  اول 
تعریف شده به سواالت چهار گزینه ای از کتاب های 
عاشق  که  پسری  سبز،  نامه های  قصاب،  قاسم 
ریاضی بود، یک پسر و دو مادر و قلب زیبای بابور 
این که  بیان  با  او  به مدت ۳0 دقیقه پاسخ دادند. 
خوش  حال  رویکرد  با  توانایی  و  دانایی  جشنواره 
خاطرنشان  می شود،  برگزار  مدارس  در  کتابخوانی 
پیوند  ایجاد  هدف  با  نیز  مسابقه  کتاب های  کرد: 
عمیق میان دانش آموز و ترویج فرهنگ مطالعه و 

کتابخوانی نیز در بین دانش آموزان توزیع شد.
شرکت   700 و  هزار  پنج  مجموع  از  داد:  ادامه  وی 
نفر   710 و  هزار  یک  ای،  مدرسه  مرحله  در  کننده 
استانی  مرحله  به  نفر   ۳۸0 و  منطقه ای  مرحله  به 
مسابقه کتابخوانی مجازی مدارس استان البرز راه 

یافتند.

ع معاون تعزیرات حکومتی البرز خبر داد: فروش اجباری محصوالت فرعی کارخانه ها همراه ماکارونی ممنو
معاون تعزیرات حکومتی البرز گفت: فروش اجباری کاال های فرعی کارخانه ها در 

کنار ماکارونی ممنوع و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
 به گزارش جام جم البرز، نوراللهی افزود: طبق قانون تعزیرات حکومتی و نظام 
صنفی بحث فروش اجباری یکی از تخلفاتی است که قانون گذار برای متخلفان 
مجازات تعیین کرده است. وی افزود: موضوع فروش اجباری بعضی محصوالت 

که بعضی از کارخانجات و شرکت های پخش انجام می دهند به ما اعالم شده 
است و تعزیرات حکومتی در استان گروه هایی را برای نظارت و بازرسی اعزام کرده 
که کارخانه ها و شرکت های پخش را رصد کنند. نورالهی تصریح کرد: به سازمان 
صنعت معدن تجارت نیز گفته ایم که به اتحادیه شرکت های پخش اعالم کنند 
هرگونه فروش اجباری کاال به همراه روغن و ماکارونی عرضه شود کار غیرقانونی 

است و با متخلف برخورد قانونی می شود و اشد مجازات برای متخلف در نظر 
گرفته می شود.به گفته معاون تعزیرات حکومتی البرز شهروندان می توانند با 
شماره 124 تماس بگیرند و مشکالت و تخلفات را گزارش کنند. گزارش ها، حاکی 
از این است که کارخانه های تولید ماکارونی سوپرمارکت داران را مجبور می کنند 

که در کنار خرید ماکارونی محصوالت فرعی این کارخانه ها را نیز خریداری کنند.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ســــواالت 
پزشک  از  را  خـــود 
ــام جـــــم الـــبـــرز  ــ ــ جـ
بــــپــــرســــیــــدایــــن 
روزهــــــــــــــا، مــــــردم 
بــخــش زیــــــادی از 
سالمت  نــیــازهــای 
ــای  راه هـ از  را  خــود 
 گوناگون به دست 
ــد. ایــن کار  ــی آورن م
بسیاری  در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند 
نامه های  ــژه  وی بــاشــد.   خطرناک  حتی  مــواقــع  از 
که  اســت  کــرده  فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جــام 
شما  پزشکی  پرسش های  و  ــواالت  س شنونده 
باشد و به صورت مکتوب برای سئوال های  شما 
سید  دکتر  بــاشــد.   داشته  مناسبی  جــواب هــای 
هفته  هر  و  ستون  همین  در  موسویان  مهدی 
پاسخ  شما  پزشکی  دغدغه های  و  ســـواالت  به 

خواهند داد.
آیا پس از بهبودی بیماران کووید 19 این بیماران 

هنوز با عوارض آن درگیر خواهند بود ؟ 
ُخلقی  مشکالت  و  تنفسی  مشکالت  خستگی، 
و روانی از جمله عوارضی است که ماهها پس از 

بهبودی بیماری کووید-19 ادامه پیدا می کنند.
طبق تحقیقات جدید در بیش از 7۵ درصد افراد 
ماه  شش  حداقل  کووید-19  بیماری  به  مبتال 
پس از آلوده شدن به ویروس، حداقل یک مورد 
خستگی  می شودکه  مشاهده  بیماری  عالئم  از 
آن  ترین عالمت مداوم  و ضعف عضالنی شایع 

می باشد.  
از  خروج  از  پس  بیماران  اکثر  محققان  گفته  به 
بیمارستان حداقل با برخی از عالئم کروناویروس 
به  نیاز  کننده  تاکید  که  هستند  مواجه 
برای  ویژه  به  بیمارستان  از  پس  مراقبت های 
تجربه  را  شدید  عفونت های  که  است  افرادی 

می کنند.
است  جدیدی  بیماری  کووید-19  که  آنجا  از 
محققان در حال درک و شناخت برخی از تاثیرات 

طوالنی مدت آن بر سالمت بیماران هستند.

دکتر سید مهدی 
موسویان

مسئول فنی و موسس داروخانه دکتر نظری اعالم کرد:

 لوازم بهداشتی و بیش از 250 داروی
 تخصصی  در داروخانه دکتر نظری

در  همواره  می شود،  گفته  نیز  داروخانه  فنی  مسئول  آنها  به  که  داروسازان 
را  دیگر  موارد  و  جانبی  عوارض  دارو،  مصرف  چگونگی  و  دارند  حضور  داروخانه 
مشاهده  صورت  در  می توانند  آنها  همچنین  می دهند.  توضیح  بیماران  برای 
تداخل دارویی، از پیچیدن نسخه خودداری کرده و نسخه را به پزشک مرجوع 
و  شرکت ها  بیمارستان ها،  در  که  است  متخصصی  فرد  داروساز  دکتر  نمایند. 
مراکز تحقیقاتی،دانشگاه ها، کارخانجات و داروخانه ها در زمینه های تحقیقات، 
آرایشی و  فرموالسیون و تولید محصوالت دارویی، انسانی، دامی ، فرآورده های 
بهداشتی و نیز راهنمایی و ارائه مشاوره به پزشکان ، بیماران و مصرف کنندگان 
محصوالت آرایشی و بهداشتی فعالیت می کند. داروسازان اطالعات زیادی دربارٔه 
محصوالت فوق دارند و در دانشگاه تحت آموزش قرار می گیرند تا مکانیسم های 
گوناگون اثرات، عوارض جانبی، تداخالت و راه های بهینه سازی آنها را درک کنند. 
دکتر نیلی نظری، مسئول فنی و موسس داروخانه دکتر نظری یکی از داروسازان 
متخصص و توانمند استان البرز است که با تاسیس داروخانه خود از سال 90 
انواع  می باشد.  مردم  به  رسانی  خدمت  مشغول  ج  کر ویالی  دهقان  منطقه  در 
این  در  آرایشی  و  بهداشتی  لوازم  همچنین  و  مکمل ها  دارویی،  اقالم  اقسام  و 
نیلی  دکتر  با  البرز  جم  جام  روزنامه  رابطه  همین  در  می باشد.  موجود  داروخانه 
نظری، مسئول فنی و موسس داروخانه دکتر نظری گفتگویی اختصاصی انجام 

داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
در خصوص سوابق کاری و فعالیتهای تخصصی خود توضیح دهید.

گردد. سال 6۸ وارد دانشگاه جندی  کار من به سالها پیش برمی  سوابق اصلی 
در  و  التحصیل  غ  فار کارشناسی  مقطع  مامایی،  رشته  در  و  شدم  اهواز  شاپور 
مطب مشغول به کار و خدمت به مردم شدم. سال ۷9 مجددا کنکور سراسری 
شرکت کردم و رشته داروسازی واحد علوم دارویی آزاد تهران قبول شدم و سال 
13۸۵  در مقطع  پی اچ دی  داروسازی  صنعتی در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته 

و ادامه تحصیل دادم  که البته به دالیل شخصی نیمه کاره ماند. من از سال 1390 
داروخانه شخصی  خود را دایر و مشغول خدمت رسانی به مردم هستم.

از شاخصه های ویژه و بارز داروخانه دکتر نظری به چه مواردی اشاره می کنید؟
ارائه  انواع داروهای ترکیبی در این مجموعه  کامل دارو و ساخت  تمام خدمات 
اقسام  و  انواع  می شود.  انجام  خودم  نظر  تحت  کار  صد  تا  صفر  از  و  می شود 
موجود  نظری  دکتر  داروخانه  در  بهداشت  وزارت  مجوز  با  دارویی  مکمل های 
می باشد. همچنین اگر مکملی موجود نباشد و متقاضی داشته باشد ما برای 
در  است.  موجود  ما  داروخانه  در  دارویی  اقالم  انواع  می کنیم.  تهیه  مشتریان 
داروخانه دکتر نظری بیش از صد و پنجاه قلم مکمل داخلی وخارجی که دارای 
مجوز و تاییدیه وزرات بهداشت هستند موجود می باشد. نزدیک به چهارصد 
داروی تخصصی داریم.بیست برند مختلف اقالم بهداشتی و شش برند خارجی 
ی  داروخانه  شاخصه های  مهمترین  از  یکی  است.  موجود  ما  داروخانه  در  نیز 
دکتر نظری عالوه بر موارد ذکر شده مشاوره حرفه ای دارویی بی واسطه  و رایگان  
دکتر داروساز با بیماران در تمام زمینه ها می باشد که  با استقبال و اقبال عمومی 

بسیاری مواجه شده است.

تلفن: 02634463971

راه های ارتباطی با داروخانه دکتر نظری را بیان نمایید.

ج-خیابان شهیدبهشتی-خیابان دهقان  آدرس: کر
ویالی اول- نبش میدان- داروخانه دکتر نظری

انسان  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
تــوانــایــی  و  زبـــان  ــوان  ــی ــه ح ب نسبت 
زبــان  دیــدگــاه  از  اوســـت.  سخنگویی 
ــک امــر  ، زبـــــان یـ شـــنـــاســـان مـــعـــاصـــر
،بلکه  نمی باشد  ــراردادی  ــا"قــ ــرفــ صــ
دارد.  تــفــکــر  و  انـــدیـــشـــه  ــا  بـ ــاط  ــ ــب ــ ارت
مهم ترین ارکان هر فرهنگی ،زبان آن 
زبان و  به  ملت است.هویت ملی ما 
ایرانی  فــرد  هر  ماست.بنابراین  خط 
که نسبت به هویت ملی و فرهنگی 
خود احساس مسئولیت می کند الزم 

است زبان فارسی را پاس دارد.
برای  نظرتان  به  ایرانی  یک  عنوان  به 
حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید 
کرد؟چگونه می توان از ادب و فرهنگ 

فارسی پاسداری کرد؟
ــورت اخــتــصــار مـــی تـــوان گفت  بــه صــ
ــار درســــت  ــ ــیــــن و مــهــم تــریــن کـ ــ اول
نویسی و درست گویی واژه هاست.و 
ــای جــــذاب فــارســی  ــ ــ ســاخــتــن واژه هـ
ــارجـــی اســـت. ــای واژه هـــــــای خـ ــ ــه ج بـ
به  ــل،  ــیـ اصـ واژه هـــــــای  از  اســـتـــفـــاده 
استفاده  تمثیلی  ــیــات  ادب کــارگــیــری 
زبــان  و داســتــان هــای غنی  اشــعــار  از 
فـــارســـی کـــه عـــــالوه بـــر جـــذابـــیـــت و 
برای  مهمی  ابزار  می تواند  تاثیرگذاری 
پاسداری از زبان فارسی باشد.همین 
فردوسی  که  اســت  گرانسنگ  گوهر 

می گوید:
بسی رنج بردم در این سال سی 

عجم زنده کردم بدین پارسی

اصل 1۵ قانون اساسی می گوید: زبان 
ایــران  مــردم  و خط رسمی و مشترک 
و  اســنــاد و مکاتبات  اســـت.  فــارســی 
با  باید  درســـی  کتب  و  رسمی  متون 
این زبان و خط باشد ولی استفاده از 
زبان های محلی و قومی در مطبوعات 
و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات 
کنار زبان فارسی  آنها در مــدارس، در 

آزاد است.
بخش  اســت  توانسته  فــارســی  زبــان 
را  جــهــان  سرزمین های  از  عظیمی 
تحت سیطره معنوی خود قرار دهد و 
برای ملت ها فرهنگ و دین و معرفت 

به ارمغان آورد.شاعر می گوید:
طوطیان  همه  شــونــد  شکنی  شکر 

هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود

جای بسی خوشحالی است که گاهی 
بــزرگــان غیر ایــرانــی اشــعــار خــود را به 
افتخار  و  مــی ســرودنــد  فــارســی  ــان  زبـ

می کردند.
اقـــبـــال الهــــــوری پــاکــســتــانــی کـــه نه 
ــان  ــه زبـ زادگــــاهــــش ایــــــران بــــود و نـ
ــارش  ــع ــی، در اش ــارسـ فـ مــــــادری اش 

می گوید:
چون چراغ الله می سوزم در خیابان 

شما 
ای جوانان عجم جان من و جان شما

حلقه گرد من زنید ای پیکران آب 
و گل

تشی در سینه دارم از نیاکان شما آ
و  می بینیم  ــان  ــ ــی ــ ــران ــ ای ــا  ــ م وقـــتـــی 
و  هند  کشورهای  در  کــه  می شنویم 
و  سخنوران  پاکستان،  و  بنگالدش 
در  کــه  می کنند  افتخار  نویسندگان 
و  سعدی  اشــعــار  از  نوشتار  و  گفتار 
می کنند،کشورهای  استفاده  حافظ 
افـــغـــانـــســـتـــان،تـــاجـــیـــکـــســـتـــان و 
اشــعــار  ــی  ــت راح ــه  ب و...  ترکمنستان 
رودکی و فردوسی را می خوانند برخود 

می بالیم. 

ایــــن مـــیـــراث ارزنــــــده زنـــدگـــی پــرفــراز 
ــواری  ــ ــای دش ــ ــداده ــ و نــشــیــب و روی
ــت گــاهــی  ــ ــاده اس ــهـ ــر نـ را پــشــت سـ
اروپائیان  حیله بازی  و  دســت انــدازی 
اســتــعــمــارگــر و حــتــی ایــرانــیــان خــود 
باخته را پشت سر نهاده و خم به ابرو 

نیاورده است.
همه ما نیاز داریم که زبان سعدی و 
حافظ را بهتر و بیشتر بخوانیم و بکار 
این  نحواحسن  به  بتوانیم  تا  ببریم 

زبان را حفظ کنیم.
گــاهــی نـــگـــران آیـــنـــده ایـــن زبـــانـــم .از 
گذشته تاکنون کلمات عربی بسیاری 
وارد زبان فارسی شده و حتی با تغییر 
معنا یا کاربرد آن در زبان ما جا افتاده 
است. هم چنین دوران اوج سفرهای 
ایرانیان به فرانسه کلمات فرانسوی 
 ، وارد زبان ما شد. کلماتی مثل: تمبر

، پاساژ و... سیمان، بلوار
و یـــا ســفــر بـــه کــشــورهــای 

ــی  ــ روس و  ــی  ــیــس ــل ــگ ان
کلماتی مانند:

ــن،  ــ ــارت ــ کـــابـــیـــنـــت، ک
شکالت، شوفاژ و...

زبــــــــان فـــــارســـــی مــثــل 
هــــمــــه زبــــــان هــــــای 

دنــیــا کــلــمــات غیر 
و  دارد  فـــارســـی 

نیز  ــنــده  آی در 
خـــــــواهـــــــد 

ــت.  ــ ــ داش
پـــــــــــــــس 

پـــــاس 

نیست  معنا  این  به  فارسی  داشتن 
واضح  و  مشخص  تعداد  یک  ما  که 
کلمه داشته باشیم، خیر. هیچ زبانی 
واژه" نیست معموال"در  "وام  از  خالی 
ــا ورود ابـــزارهـــای فــنــی و  ــی ب ــان ــر زب ه
ــای  ــ واژه ه ورود  نــویــن  فناوری های 
می افتد.  اتفاق  ملی  زبــان  در  بیگانه  
سایت،  اینترنت،چت،  تلفن،  مانند: 
استفاده  از  بــایــد  و...  پست  بــانــک، 
مهم  رسالت  کــرد.  پرهیز  آن  بی رویه 
زبـــان فــارســی ایــن اســت کــه وسیله 
ارتباط مفاهیم بین گویندگان فارسی 
است و هم هویت فرهنگی و تمدن 
به  و  می کند  مکتوب  را  ایــرانــی  ــوم  ق
وسیله  هــم  و  می سپارد  ــان  ــدگ ــن آی
انسان  و تمام عیار سخنگوی  کامل 
با  نــیــاز  و  راز  و  خــویــش  خویشتن  بــا 

معبود خودش می باشد. 
بزرگداشت  "روز  روز  ایــن  همچنین 
ــم فــــردوســــی" نیز  ــاس ــق ــوال حــکــیــم اب
ــده اســت.شــایــد بــرای  نـــام گـــذاری ش
خیلی ها این پرسش باشد که چرا 
این روز؟ این دو مناسبت تجلیل 
و تکریم هویت و موجودیت ملی 
مــا ایــرانــیــان اســت.چــرا 
بــه این  بــا اتکا  کــه 
داشـــــتـــــه هـــــای 
غنی فرهنگی و 
بخش  هویت 
اســــت کـــه در 
طـــــول تـــاریـــخ 
جهانیان  نــزد 
ــوان  ــ ــنـ ــ بـــــــه عـ
مستقل  ملتی 
انــدیــشــه  و صــاحــب 
شناخته  فرهنگ  و 

شده و می شویم.

2۵ اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی؛

قند پارسی
یادداشت

مریم دهقانی سانیج

 نویسنده و کارشناس
 سازمان آب

طی دیدار روسای بنیاد نخبگان استان البرز و سرپرستی روزنامه جام 
جم در این استان تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد گردید.

دفتر  در  گذشته  هفته  که  دیدار  این  در  البرز  جم  جام  گزارش  به 
برای  ریزی  برنامه  در  طرفین  گرفت  انجام  البرز  جام جم  سرپرستی 
شناسایی مستعدان، نخبگان و سرآمدان بومی استان البرز بر اساس 
این  در  همچنین  کردند.  تاکید  نخبگان  ملی  بنیاد  مصوب  معیارهای 
، نخبگان و سرآمدان  تفاهم نامه معرفی و الگوسازی از مستعدان برتر
در  جوان  نسل  ویژه  به  جامعه  اقشار  برای  البرز  استان  بومی  شامخ 
مورد  و  ح  مطر نامه  تفاهم  موضوع  صورت  به  ملی  و  استانی  سطوح 

تایید قرار گرفت.
در ادامه مساله زمینه سازی برای استفاده از توان، دانش و تخصص 
برتر بومی استان در سطح استانی و ملی مورد  نخبگان و مستعدان 

تاکید مجدد قرار گرفت. 
البرز  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس  نبیونی  محمد  دکتر  جلسه  این  در 
ملی  بنیاد  اهداف  پیشبرد  در  رسانه  تاثیر  اهمیت  به  سخنانی  طی 

نخبگان پرداخت و گفت: من از مجموعه و خانواده بزرگ جام جم که 
در این رابطه با بنیاد نخبگان به خوبی همکاری کردند و می کنند تشکر 
همکاری  و  مشارکت  امکان  تفاهم نامه  امضای  واسطه  به  و  می کنم 
شکال سه جانبه بین 

َ
ا بیشتر نیز فراهم می شود که بتوانیم در واقع 

به  استان  فناوری  و  علم  بخش  و  جم  جام  مجموعه  نخبگان،  بنیاد 

اتفاق همدیگر اطالع رسانی انجام دهیم   و در نکوداشت، گرامیداشت 
و در تبلیغ الگوسازی و تکریم نخبگان علمی، فرهنگی، هنری، حوزوی 
و قرآنی از پتانسیل رسانه به خصوص مجموعه جام جم به نحو احسن 

استفاده کنیم. 
همچنین در ادامه محمد تقی حسنی، سرپرست روزنامه جام جم البرز 
بر فرمایشات مقام  و شهرستان های غرب استان تهران ضمن تاکید 
اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید  به  اهتمام  خصوص  در  رهبری  معظم 
آفرینی از برنامه حمایت رسانه ای جام جم البرز و از فعالیت های بنیاد 
نامه  تفاهم  انعقاد  و  کرد  خشنودی  ابراز  البرز  استان  نخبگان  ملی 
از فرامین مقام معظم  از اطاعت  آغاز فصل مجدد دیگری  را  فیمابین 
این  بر  اهتمام  جاری  سال  در  ساخت:  نشان  خاطر  و  دانست  رهبری 
داریم تا بتوانیم معرفی ویژه ای از نخبگان و سرآمدان مستعد استان 
در  خود  مطلوب  امکانات  از  راستا  همین  در  و  باشیم  داشته  البرز 
حوزه های مطبوعاتی و جذابیت های تصویری و اطالع رسانی بهینه به 

ویژه در فضاهای مجازی مرتبط با جام جم البرز بهره جوییم.

در سال گرامیداشت تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین منعقد شد:

همکاری بنیاد نخبگان و روزنامه جام جم البرز

هفته  آغــاز  از  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  داد  خبر  سالمت 
البرز ضمن اشاره به شعار هفته سالمت 1401" سالمت 
ما، سالمت سیاره ما " تصریح کرد: شعار امسال هفته 
بــر اســـاس نظر متخصصان و  بــه درســتــی و  ســالمــت 
وضعیت  از  صحیح  درک  با  و  حــوزه  ایــن  صاحبنظران 
جامعه بشری امروز  انتخاب شده است چرا که  بدون 
سالمتی محیط زیست و ساختار زندگی بشری نمی توان 

انتظار سالمتی پایدار رابرای نوع بشر انتظار داشت. 
ــا بیان  ــزارش جـــام جــم الـــبـــرز، شــهــرام صــیــادی ب ــ ــه گ ب
این که بیش از 90 برنامه سالمت محور در بخش های 
برنامه  سالمت  هفته  در  بهداشت  جمله  از  مختلف 
با  فراگیر  سالمت  به  رسیدن  گفت:  است  شده  ریــزی 
تعاملی  و  مختلف  ســازمــان هــای  و  ارگــان هــا  همکاری 
تامین  در  و عمومی  اجتماعی  همه جانبه و مشارکت 
سالمت جامعه میسر می شود. صیادی با بیان این که 

اجرای برنامه های مختلف از 17 اردیبهشت لغایت 2۳ 
اردیبهشت شروع شده است اظهار داشت: مشارکت 
واکسیناسیون  در  البرز  استان  فهیم  مردم  حداکثری 
کنترل این بیماری بود. وی  از عوامل مهم  کرونا یکی 

ــزود: مــبــارزه بــا کــرونــا یکی از  ــ ــن اف ــ ــریـ ــ ــارزتـ ــ بـ
سالمت  ــای  ــاورد هـ ــتـ ــود دسـ ــ ــ ب

ــی شــاهــد  ــوبـ ــه خـ ــ ــه ب ــ ک
همکاری  و  مــشــارکــت 
، هــــــمــــــه  ارگـــــــان هـــــــا 
دســتــگــاه هــا و مـــردم 

ــم و  ــ ــودیـ ــ بـ

هــمــه  بــخــش هــای ســالمــت کــه در نــهــایــت منجر به 
سالمت کشور و جهان می شود نیازمند چنین همدلی 

و مشارکت همگانی است. 
تولیدات  پــاک،  انــرژی  مثل  موضوعاتی  داد:  ادامــه  وی 
آب و هوا، حــوادث و بالیای طبیعی، همه و همه  پاک، 
چاره اندیشی های جهانی می خواهد و کشورها هر کدام 
تامین سالمت   در  را  به سهم خود نقش موثری  باید 
تا  است  مناسبی  فرصت  سالمت  هفته  نمایندو  ایفا 
دغدغه ها،  مسئوالن  و  شــده  ایــجــاد  الزم  حساسیت 
برای  گذاشته و  با هم به اشتراک  را  راهکارها و نظرات 

رفع آنها راه حل های کاربردی ارائه دهند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز عنوان کرد: 
مسئوالن،  مــردم،  نقش  اردیبهشت؛   17 شنبه 
نظام  تــعــالــی  و  عـــدالـــت  تــحــقــق  در  ســمــن هــا 
نقش  اردیبهشت؛   1۸ یکشنبه   ، سالمت 
دستیابی  در  سمن ها  مسئوالن،  مـــردم، 

به انرژی پاک،  19 اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئوالن، 
اردیبهشت؛   20 بالیا،  و  حــوادث  مدیریت  در  سمن ها 
سالمت  ارتقای  در  سمن ها  مسئوالن،  مــردم،  نقش 
خانواده و جوانی جمعیت ، چهارشنبه 21 اردیبهشت؛ 
ــردم، مــســئــوالن، ســمــن هــا در تــولــیــد پـــاک و  ــ نــقــش م
مدیریت پسماندها، پنجشنبه 22 اردیبهشت؛ نقش 
از مزرعه تا  مردم، مسئوالن، سمن ها در تغذیه سالم 
سفره و جمعه 2۳ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئوالن، 
سمن ها در کاهش/ کنترل مصرف دخانیات نام گذاری 
شده است و برنامه های مختلفی با توجه به روزشمار 
پیش  استان  در  همزمان  و  کشور  در  سالمت  هفته 

بینی شده و اجرا می شود.
الزم بــه یـــــادآوری اســـت هــر ســالــه بــرنــامــه هــای هفته 
تصمیم  و  مــردم  بیشتر  آشنایی  راســتــای  در  سالمت 
بــا مــوضــوعــات مهم حــوزه  گــیــران و تصمیم ســــازان  

سالمت برگزار می شود.

برنامه های هفته سالمت در  محروم ترین استان  همگام با استانداردهای بهداشتی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

خ یار دیده ایم ما در پیاله عکس ر
حافظای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

چهارشنبه       21  اردیبهشت    1401   شماره 6210

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11
026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی خبر
مشکالت  ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
تلفن  شماره  با  مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری 
به  روزه  همه  البرز  جم  جام  تحریریه  32210009دفتر 
تا  بگیرند  تماس  اداری  وقــت  در  تعطیل  ایــام  غیر 
ج  مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون در

 گردد.
عملکرد نانوایان شهری را کنترل کنید

را  خود  شغلی«  »الزامات  شهری  نانوایان  از  برخی 
پخت  ساعت  رعایت:  عدم  با  و  نمی کنند.  رعایت 
نان، بهداشت نان و محیط نانوایی حقوق مصرف 

کنندگان را ضایع می کنند.
 مردم از مسئوالن نظارتی می خواهند تا به این گونه 
مشکالت شهری به طور جدی و اساسی رسیدگی 

کامل شود.
ج( احمد اصالتی از کوی کارمندان جنوبی )کر

مدیران بانک ها تسهیالت بانکی را آسان کنند
اقشار  سوی  از  بانکی  تسهیالت  کنندگان  دیافت 
و  دشواری ها  با  همواره  جامعه  نیازمند  طبقات  و 
جا  است.  بوده  همراه  مختلف  اجرایی  مشکالت 
دارد تا مدیران بانک ها برای ارائه تسهیالت بانکی به 
متقاضیان مسیرهای نزدیک و کوتاه تری را در نظر 

بگیرند تا از بار مشکالت شهروندان کاسته شود.
ج( حسن معروفی از کوی کارمندان شمالی )کر

مشکالت معیشتی مردم را ساماندهی کنید
به  اخیر  هفته  چند  در  قیمت ها  شدید  نوسان 
موجب  مردم  معیشتی  اجناس  و  اقالم  در  ویژه 
جامعه  آحاد  میان  در  گسترده  نگرانی های  بروز 
مسئوالن  از  برخی  سازمانی  رفتار  و  است  شده 
دست اندرکار باعث این گونه عوارض و مشکالت 

اقتصادی شده است.
 بنابراین از مسئوالن مربوطه درخواست می شود 

تا مراقب اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم باشند.
ج  مهران احمدی از کر

جاده کردان به ولیان را آسفالت کنید
و  مناسب  آسفالت  فاقد  ولیان  به  کردان  جاده 
می باشد.  متعدد  انداز های  دست  و  چاله ها  دارای 
بر همین اساس از مسئوالن اداره راه و شهر سازی 
مسیر  جاده ای  نواقص  رفع  خواهان  ساوجبالغ 

مذکور هستیم.
جمعی از اهالی کردان، چندار و ولیان

از  محمدی  گل  برداشت  آغاز 
ع شهرستان ساوجبالغ مزار

برداشت  آغاز  از  ساوجبالغ  کشاورزی  جهاد  مدیر 
شهرستان  این  مزرعه  بزرگترین  در  محمدی  گل 

خبر داد.
جهاد  مدیر  الماسی  البرز،  جام جم  گزارش  به 
آغاز برداشت گل  با اشاره به  کشاورزی ساوجبالغ 
میزان  گفت:  شهرستان  این  ع  مزار از  محمدی 
برداشت گل محمدی از مزرعه گل سرخ هشتگرد 

در هر هکتار حدود چهار تن است.
این که   بیان  با  ساوجبالغ  کشاورزی  جهاد  مدیر 
برداشت گل از سطح این مزرعه تا پایان اردیبهشت 
که  می شود  پیش بینی  کرد:  تصریح  دارد  ادامه 
حدود 2۵0 تن گالب ناب گلمحمدی از محصول گل 

این مزرعه گرفته شود.
الماسی افزود: این مزرعه گل محمدی، گل و گالب 
را در کنار هم دارد و برای ۳۵ نفر مستقیم و ۸00 نفر 

غیرمستقیم و فصلی اشتغالزایی کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی ساوجبالغ  اظهار داشت : با 
این  کنار  گالب گیری در  کارخانه  راه اندازی  به  توجه 
مزرعه، کشاورزانی که تمایل به کشت این محصول 
کمترین  صرف  با  را  خود  کشت  می توانند  دارند  
فراورده ها  سایر  و  گالب  به  کارخانه  این  در  هزینه 
در  محمدی  گل  مزرعه  افزود:  وی  کنند.  تبدیل 
به  مرغوب  گل  واریته  با  بزرگ  آباد  قاسم  روستای 
صورت مکانیزه کشت شده و از ۶0 هکتار زمین این 
در  که  است  محمدی  گل  آن  هکتار  مجموعه ۳۵ 

سال های آینده این مقدار افزایش می یابد.
به  مزرعه  این  تولیدی  محصول  است:  گفتنی 
صادر  اروپایی  کشور های  برخی  و  عربی  کشور های 

می شود.

شهید»مرتضی چرامین کیسمی« از شهدای دوران دفاع 
مقدس است. او در روایتی که از جبهه به جا گذاشته 
است از معجزات الهی و امداد غیبی در خاطراتش گفته 

است که در ادامه می خوانید: 
چرامین  شهید»مرتضی  البرز؛  جام جم  گزارش  به 
سیزدهم  در  پروین،  و  غالمعلی  فرزند  کیسمی«، 
شد.  متولد  تهران  شهرستان  در   1۳40 سال  فروردین 
دوره  نهاد.  سر  پشت  موفقیت  با  را  ابتدایی  دوره  او 
راهنمایی را در منطقه جوادیه و دوره متوسطه را تا سوم 
نظری درس خواند.اخالق بسیار خوبی داشت. با مردم 
احترام  خودش  والدین  به  می نمود.  رفتار  مهربانی  با 
می گذاشت. فردی متواضع و فروتن بود. در کلیه امور 
امامان  سوگواری  مجالس  در  می کرد.  شرکت  مذهبی 
را هم  افراد  شرکت می کرد و به فعالیت می پرداخت و 

تشویق به این امر می کرد.
آرزوی دیدار امام را داشت

عضو  بسیج  تشکیل  با  داشت.  را  امام  دیدار  آرزوی 

این نهاد شد. با شروع جنگ تحمیلی دست از درس 
جبهه  به  مرتبه  چندین  شد.  جبهه  عازم  و  برداشت 
رفت و مدت ده ماه خدمت کرد. در منطقه رزمنده بود. 
چندین بار زخمی شد.مرتضی چرامین در مورد عملیات 
مسلم بن عقیل این گونه نوشته است: »دو شب قبل 
از حمله ما مقداری از مین های منطقه عملیاتی را خنثی 
می بارید.  باران  نم نم  شد.  که  عملیات  شب  کردیم. 
رزمندگان خوشحال بودند چون می توانستیم پیشروی 
کنیم. چون در این محور عملیاتی تپه ای است به نام تپه 
۳4۳. یك عده نیروهای عراقی -که کماندو بودند- روی 
این تپه مستقر بودند. عراق این برنامه را از قبل آماده 
کرده بود که اگر ایران قصد حمله داشت این نیروها با 
ایرانیان درگیر شوند و نگذارند نیروهای اسالم پیشروی 
کنند و تا آن موقع نیروهای عراقی هم آماده حمله شوند. 
آن شب با معجزات الهی روبه رو شدیم، یعنی هوا بارانی 
بود بعد هم مه آلود و ابری شد به طوری که تا فاصله ده 
متری کسی را نمی شد، دید. ما بچه ها را از این محور رد 

کردیم. من و یکی دیگر از برادران به نام حسین سعادتی 
-که بعد از عملیات شهید شد- مسئول تخریب بودیم. 
بچه ها را تا آخرین میدان مین که قرار بود خنثی شود، 
آوردیم. در همین حین که برادر سعادتی داخل میدان 
کرد و مین منور  گیر  تله منور  به یك  پایش  مین شد 
روشن شد. در آن لحظه فکر کردیم اکنون عراق منطقه 

را آتش باران می کند.
پرواز پرستوها در میدان مین

کمی به عقب برگشتیم و از میدان مین خارج شدیم. 
آن  مسئول  بیفتد  اتفاقی  »اگر  گفت:  سعادتی  برادر 
منم.« در همین لحظه یك عده پرستو پرواز کردند و سر 
و صدا به راه انداختند و بالفاصله تیراندازی قطع شد. ما 
دوباره داخل میدان مین رفتیم. طبق گفته اسیری که 
بعد گرفتیم فهمیدیم که عراقی ها فکر کرد پرستوها به 
سیم تله و مین خورده اند و آن ها منفجر شدند این یکی 
از امدادهای غیبی و عنایات الهی بود که بر ما گذشت 
که خداوند چطور فهم و شعور را از دشمن می گیرد و به 

یاری رزمندگان می آید.«
تاریخ سوم  ج در  کر از طریق بسیج سپاه  بار  آخرین  او 
در  چرامین  مرتضی  شد.  جبهه  عازم  اردیبهشت 1۳۶2 
علت  به  سومار  منطقه  در   1۳۶2 ماه  شهریور  ام  سی 
پاکش  پیکر  رسید.  شهادت  به  بدن  کامل  سوختگی 
بعد از تشییع در بهشت زهرا)س( به خاك سپرده شد.

»نگاه خدا در جبهه« به روایت شهید چرامین

شهید»مرتضی چرامین کیسمی« 

2۸ اردیبهشت، روز جهانی موزه 
شده  معرفی  فرهنگی  میراث  و 
تشکیل  اهـــداف  از  یکی  اســت. 
میراث  از  حراست  و  حفظ  مــوزه 
بین  رو  ــن  ای از  اســـت،  فرهنگی 
رابــطــه  فرهنگی  مــیــراث  و  ــوزه  مـ

عمیق و تنگاتنگی برقرار است.
ثـــار  مـــیـــراث فــرهــنــگــی بـــه هــمــه آ

گفته  گذشتگان  از  مانده  باقی  
ــه نــشــانــگــر حــرکــت  ــود کـ ــی  شـ مـ
ــول تــاریــخ اســت.  انــســان در طـ
انسان  پــای  رد  فرهنگی  مــیــراث 
در طــول تــاریــخ اســت کــه حامل 
از  پیامی  اســـت،   انسانی  پیامی 
نبرد  و  تــالش  زنــدگــی،  چگونگی 
غلبه  و  ماندن  زنده  برای  انسان 
خود  نیاز  رفــع  ــرای  ب طبیعت،  بــر 
در  چه  آن  از  درســت  استفاده  و 
ــــوده اســــت. مــیــراث  ــرس ب ــت دس
از هـــویـــت و  نـــشـــان  فــرهــنــگــی، 
غرور ملی و باعث تداوم و غنای 
ــور اســـت که  فــرهــنــگ یـــک کــش
همگانی  وظـــیـــفـــه ای  آن  حــفــظ 
ــرای  ب همگانی  ــوزش  ــ آم اســـت. 

راه  از  فــرهــنــگــی  ــراث  ــیـ مـ حــفــظ 
رسانه ها و مطبوعات، و باال بردن 
فرهنگ نگهداری از آثار باستانی 
از عوامل مهم حفاظت از میراث 
فرهنگی است.  میراث فرهنگی 
ــل  ــاب ــرق ــی ــر بــــه  فـــــــرد، غ ــص ــح ــن م
نسل  ها  مــیــان  در  و  جایگزینی 
ــوردار  ــرخــ ــ ب ــرام  ــ ــت احــ و  ارزش  از 
ایــران به دلیل موقعیت  اســت. 
ــاص جــغــرافــیــایــی، بــه عــنــوان  خـ
کشوری که با فرهنگ دیرین، در 
جهانی  تمدن های  گیری  شکل 
فرهنگی  ومــیــراث  بـــوده،  دخیل 
جا  بـــه  ثــــار  آ دارد.  ــتـــرده ای  گـــسـ
همواره  ما  گذشتگان  از  مانده 
جهان  مـــوزه هـــای  بخش  زیــنــت 

و  مطالعات  نتایج  ــت.  اس ــوده  ب
شناسی،  بــاســتــان  کـــاوش هـــای 
ایــران  که  اســت  آن  کننده  بازگو 
تــریــن  قــدیــمــی  از  یــکــی  دارای 

تمدن های بشری بوده است.
مختلفی  ــای  ــ روش هـ مــیــان  در   
هنری،  فرهنگی،  ارتباط  بــرای  که 
علمی، آموزش، حفظ آثار صورت 
مــی گــیــرد، نــقــش مـــوزه هـــا انــکــار 

ناپذیر است. 
ــوزه  م تشکیل  اهــــداف  از  یــکــی 
ــیـــراث  مـ از  حــــراســــت  و  حـــفـــظ 
کودکان  به  باید  است.  فرهنگی 
که  داد  آمـــــوزش  ــان  ــوانـ نـــوجـ و 
توجه به فرهنگ کهن چه مقدار 
اعــتــالی  و  کــشــور  پــیــشــرفــت  در 

فرهنگ آیندگان موثر است. 
امروزه موزه ها در کنار کارکردهای 
مــتــنــوع فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی و 
ــه ای  ــان ــادی، بــه مــثــابــه رس ــص ــت اق
دستاوردهای  و  داشته ها  پویا، 
دیــروز ملت ها را به امــروز و فردا 
زبان  عنوان  به  و  می زنند  پیوند 
و  ایجاد  موجب  فراملی،  ارتباطی 
تقویت تفاهم میان ملل و اقوام 
ویژگی هایی،  چنین  با  می شوند. 
جــایــگــاه مــوزه هــا در جــوامــع، هر 
می یابد،  روزافـــزون  اهمیتی  آینه 
ترین  مهم  از  یکی  کــه  جــایــی  تــا 
هرکشور  توسعه  شــاخــص هــای 
بسی  جــای  مــی شــود.  محسوب 
تعامل  کـــه  اســــت  خــوشــبــخــتــی 

گــاه و  ســازنــده و آمــوزنــده مــردم آ
اسالمی  ایـــران  دوســت  فرهنگ 
بــا مــوزه هــا، ســایــت هــای تاریخی 
فرهنگی  مـــیـــراث  جــلــوه هــای  و 
و  بیشتر  ــروز  ــ ب روز  ــان  ــورم کــش
مسئوالن  و  مــی شــود  عمیق تر 
نـــظـــام مــقــدس  و دولـــتـــمـــردان 
جــمــهــوری اســالمــی نیز تــوجــه و 
را در  ایــن عرصه  به  ویــژه  عنایت 
ــرار داده انــد.  دســتــور کــار خــود ق
در سایه این وفاق طی سال های 
گیر  چشم  افــزایــش  شاهد  اخیر 
و  عمومی  مشارکت  بــا  مــوزه هــا 
ــد تــمــام شــاخــص هــای کمی  رشـ
فــرهــنــگــی در  مـــیـــراث  کــیــفــی  و 

بخش های مختلف بوده ایم. 

بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی؛ 
میراث فرهنگی، رد پای انسان در طول تاریخ

مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم  البرز

ج منتخبی از فعالیت های شورای اسالمی و شهرداری کالنشهر کر
، رئیس شورا:  جواد چپردار

ج در خط  کارگران خدوم و پرتالش شهرداری کر
مقدم خدمت رسانی به شهروندان هستند

ج ضمن عرض  ، رئیس شورای اسالمی شهر کر البرز گزارش جام جم  به 

کارگر  تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و گرامیداشت روز 
ج به ویژه  "کارگران  گفت: در این ماه کارکنان خدوم و شریف شهرداری کر
به  تا  کردند  تالش  صادقانه  روزه  زبان  با  خدمتگزار  به عنوان  پرتالش" 
لبخند  و  باشند  شهری  امور  در  شهروندان  پاسخگوی  شکل  بهترین 
روز  تبریک  ضمن  چپردار  جواد  بنشانند.  روزه داران  چهره  بر  را  رضایت 

ماه  رمضان،  مبارک  ماه  کرد:   شهرداری،تصریح  عزیز  همکاران  به  کارگر 
و  مفاهیم  بیشتر  چه  هر  درک  برای  تالش  و  نفس  با  مبارزه  خودسازی، 
مبارک  ماه  در  که  گذشت  ما  بر  دیگر  بار  اخالقی  و  انسانی  نیک  معانی 
رمضان سال 1401 نیز تولدی دیگر را در زندگی معنوی و مادی خود تجربه 

کرده باشیم.

ج گفت: مدیریت شهری از نخبگان  نایب رئیس شورای اسالمی شهر کر
متعهدی که در عرصه های مختلف مشغول خدمت به مردم هستند و 
حائز رتبه می شوند  به عنوان الگو در جامعه معرفی و اطالع رسانی شوند. 

و نهمین جلسه رسمی  از دستور چهل  علیرضا رحیمی در نطق پیش 
انتخاب  برتر  کارآفرین   10 بین  در  که  البرزی  بانوی  به  ج   کر شهر  شورای 
شده اشاره و اظهارکرد: تارا حصاری بانوی کرجی است که در بین 10 جوان 
شایسته کشور برگزیده و برای حضور در این رویداد انتخاب شد. نایب 
ج تصریح کرد: انتخاب جوانان شایسته  رئیس شورای اسالمی شهر کر
در حوزه کسب و کارهای خرد و تاثیرگذار در بین 10 جوان شایسته کشور 
یکی از افتخارات این کالنشهر است که بایستی در سطح شهر به نحو 

احسن اطالع رسانی شود و تقویت شود.
ج، علیرضا رحیمی  به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهرکر
شهر  شورای  رسمی  جلسه  نهمین  و  چهل  دستور  از  پیش  نطق  در 
کارآفرین برتر انتخاب شده اشاره و  البرزی که در بین 10  ج  به بانوی  کر
شایسته  جوان   10 بین  در  که  است  کرجی  بانوی  حصاری  تارا  اظهارکرد: 

کشور برگزیده و برای حضور در این رویداد انتخاب شد.

علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:

 جوانان شایسته  و نخبه به عنوان الگو 
در جامعه معرفی شوند

گفت:  ج  کر شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
به  قانونی  جامه  دارد  وظیفه  ششم  شورای 
صورت  مجموعه  این  در  کنون  تا  که  اقداماتی 

گرفته به تن کند. 
علی قاسم پور در حاشیه چهل و نهمین جلسه 
ج اظهار کرد: در این جلسه،  رسمی شورای شهر کر
فرمانداری،  انطباق  کمیته  از  ارسالی  نامه های 
مصوبات مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه و 
یک الیحه دو فوریتی از شهرداری مورد بررسی قرار 
گرفت.وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که امروز 
برای  مربوطه  کمیسیون  به  مجددا  و  شد  ح  مطر
بررسی بیشتر ارجاع داده شد، وضعیت مجموعه 
فعالیت  افزود:  وی  بود.  زمین  ایران  پارک 
سال  از  مشارکتی  صورت  به  پارک  این  مجموعه 
۸۸ آغاز شده و به نظر می رسد و بعد از سه دوره 

هنوز تعیین تکلیف نشده است.

، سخنگوی شورا: علی قاسم پور

یت  اصحاب رسانه بازوی مدیر
شهری و شوراست

مسعود محمدی در نطق پیش از دستور چهل و نهمین جلسه رسمی 
با اشاره به مناقصات پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: با  شورای شهر 
از این  را  که می توان بهترین بهره  تابستان  توجه به شروع فصل بهار و 
برای  پروژه  دو  فقط  کنون   تا  برد  عمرانی  پروژه های  انجام  جهت  فصول 
مناقصات در سامانه قرار گرفته این موضوع می بایست به فوریت بررسی 
زنی  کلنگ  پروژه ها  و  بگیرد  قرار  سامانه  در  پروژه ها  سریع تر  چه  هر  و 
ج  بشوند.رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل شورای اسالمی شهر کر
در بخش دیگری از سخنانش به پارک حاشیه ای اشاره و تصریح کرد: با 
برداشته شدن محدودیت های کرونایی و به تبع آن افزایش تردد موجب 
تراکم ترافیک و مشکالتی در سطح معابر شبکه شهر شده در این راستا 
دارای  نقلیه به خصوص در معابری  کمبود محل توقف وسایل  معضل 

بازار و عمدا بافت تجاری گریبان گیر شهر شده است.
وسایل  کمبود  جمله   از  زیادی  مشکالتی  آن  دلیل  کرد:  بیان  محمدی 
کمبود   ، تردد  میزان  با  معابر  عرض  بودن  متناسب  نا   ، عمومی  نقلیه 
اطراف  در  کسبه  و توقف طوالنی مدت  پارکینگ عمومی غیر حاشیه ای  

این خیابان ها است.

مسعود محمدی، رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل شورا:

علت تاخیر در برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی 
در بودجه 1401 اعالم شود

و  چهل  دستور  از  پیش  نطق  در  صارم  قهرمانی  مریم 
به  تبریک  ضمن  شهر  شورای  رسمی  جلسه  نهمین 
این که  به  توجه  کرد:با  اظهار  معلم  هفته  مناسبت 
باید  شهر  بیلبوردهای  تبلیغات  محتوای  از  درصد   10
متاسفانه  اما  شود  فرهنگی  تبلیغات  به  مختص 
بیلبوردهای تبلیغاتی شهر ارتباطی با تبلیغات شهرداری 
و  گهی  آ کانون های  اختیار  در  آن  از  برداری  بهره  و  ندارد 

تبلیغاتی است.
ج  نائب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کر
ج  بهتر است با درک صحیح از محیط  افزود: شهرداری کر
ج تبلیغ اقدام کند  تبلیغات و نیاز مخاطب نسبت به در

و مناسبت های ملی و مذهبی را اطالع رسانی کند. 
معلم  مقام  به  نهادن  ج  ار لزوم  بر  صارم  قهرمانی  مریم 
ج نهاده  تاکید و تصریح کرد: باید مقام معلم در جامعه ار
می پردازند  افراد  تربیت  و  تعلیم  به  که  افرادی  و  شود 

حقشان ادا شود.

مریم قهرمانی صارم، نائب رئیس کمیسیون تلفیق شورا:

تبلیغات محیطی هفته معلم توسط 
ج انجام نشد یت شهری کر مدیر


